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 بسم هللا الرحمن الرحـــــــــــــيم
 

 أيها األحباب . . . .
 عليكم ورحمة هللا وبركاته ، ،  السالم                   

 
 وبعد                                    

 
                               فـــــــــانى أحمـــــــــد الـــــــــيكم هللا الـــــــــذى    لـــــــــه ا  هـــــــــو وأ ـــــــــلى وأســـــــــلم علـــــــــى ســـــــــيدنا  

                          محمــــــــد ســــــــيد األولــــــــين وارخــــــــرين وأميــــــــر األنبيــــــــاء والمرســــــــلين ،  ــــــــلى هللا عليــــــــه 
وسلم وعلى آله وأ حابه وأزواجه وذريته ومن وا هم باحسان الى يـوم الـدين . . . وأسترضـى 

 هللا عن آل بيت نبينا الم طفى أجمعين ،
ــــــم ، وأسترضــــــى هللا عــــــن ســــــل  األمــــــة ال ــــــال  وعــــــن مشــــــايخنا  ــــــى ول                         وأســــــتهديه ل

 فى هللا أجمعين . . . . 
                                   

 أما بعد                                       
                                  نـــــــا و  أمـــــــوالنفقـــــــد اجتمعنـــــــا فـــــــى هـــــــذا الليلـــــــة المباركـــــــة مـــــــن  يـــــــر أرحـــــــام بي     

ـــــــــت ـــــــــة ســـــــــادتنا آل البي ـــــــــى محب ـــــــــا عل ـــــــــا واتفا ن ـــــــــا  تحادن ـــــــــو اجتمعن                                     نتعاطاهـــــــــا ، ب
ـــــــت أســـــــا   ـــــــيهم الرضـــــــا والرضـــــــوان ، ومـــــــود  آل البي ـــــــدين ال ـــــــرام عل مـــــــن أســـــــ  ال



                                ا ســــــــــالمى الع،ــــــــــيم . . . ، فقــــــــــد  ــــــــــال تعــــــــــالى فــــــــــى ســــــــــور  الشــــــــــورى   أعــــــــــوذ
                                بـــــــــاط مــــــــــن الشــــــــــيطان الــــــــــرجيم ، بســـــــــم هللا الــــــــــرحمن الــــــــــرحيم    ــــــــــو   أســــــــــال م
ـــــزد لـــــه فيهـــــا حســـــنا  ن هللا ـــــر  حســـــنة ن                        عليـــــه أجـــــرا    المـــــود  فـــــى القربـــــى ومـــــن يقت
ـــــه وســـــلم و ـــــد ـــــا برســـــول هللا  ـــــلى هللا علي ـــــود  آل البيـــــت تربطن ـــــور شـــــكور آ ، وم                                          ف

ـــــــــــول  ـــــــــــل ـــــــــــى . . فمـــــــــــثال   يق ـــــــــــى هـــــــــــذا المعن ـــــــــــر  ف ـــــــــــه كثي                                              وات هللاوردت أحادي
                               وســـــــالمه عليـــــــه   حســـــــين منـــــــى وأنـــــــا مـــــــن حســـــــين ، أحـــــــب هللا مـــــــن أحـــــــب حســـــــينا

 حسين سبط من األسباط " . .
                              كمـــــا  ـــــال  ـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم فـــــى  مامنـــــا علـــــى ـ كـــــرم هللا وجهـــــه ـ " مـــــن 

                          كنـــــــت مـــــــو ا فعلـــــــى مـــــــو ا . . ، " وحـــــــين  ـــــــال مو نـــــــا رســـــــول هللا ـ  ـــــــلى هللا
                      عليــــه وســــلم ، ذلــــك  مامنــــا علــــى ،  ــــال لــــه ســــيدنا عمــــر ـ رضــــى هللا عنــــه ـ هني ــــا 
                           لــــــك يــــــا أبــــــا الحســــــن فقــــــد  ــــــرت مــــــولى ل ــــــو مــــــ من . . . وفــــــى الحــــــديه الشــــــري  
ـــــــن  ـــــــه لرســـــــول هللا ، وم ـــــــه يحـــــــبهم بحب ـــــــت فان ـــــــاا   " أن مـــــــن أحـــــــب آل البي                              مـــــــا معن
ــــه وســــلم ـ  ــــا رســــول هللا ـ  ــــلى هللا علي ــــد مو ن ــــه عن ــــك ســــي ة ل ــــان ذل                                       أبغضــــهم ك

ع حســــــنة  لــــــى أحــــــد مــــــن بنــــــى عبــــــد                                         ويقــــــول فــــــى الحــــــديه الشــــــري    " مــــــن ا ــــــطن
المطلــــــب ولــــــم يجــــــازا عليهــــــا فانــــــا أجازيــــــه عنهــــــا  ــــــدا  ذا لقينــــــى يــــــوم القيامــــــة " . . 



ذا تاملنا فيما شرعه هللا فى ال ال  ، فى التشهد ، نجد أنـه  ـد ألزمنـا أن ن ـلى علـى مو نـا  وا 
ل  وله تعالى     ان هللا و مال كته ي لون على النبـى ياأيهـا رسول هللا و على آله ، فحين نز

الذين آمنوا  لوا عليه و سلموا تسليما آ ..  ال أ حاب رسـول هللا ـ  ـلى هللا عليـه و سـلم ـ 
السالم عليك أيها النبى و رحمة هللا و بركاته ،  ليك يا رسول هللا ؟  ال    ولوا   كي  نسلم ع

لهـم  ـلى ال  ؟  ـال    ولـوا عرفنـاا ، ف يـ  ن ـلى عليـك يـا رسـول هللا   الوا   أما السالم فقد
علـى محمـد وعلـى آل محمــد كمـا  ـليت علــى ابـراهيم وعلـى آل ابــراهيم و بـارك علـى محمــد و 

.. وهنا هيم فى العالمين انك حميد مجيد آعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابرا
العمالق سيدى ا مام محى الدين بن عربى لفتة د يقة فيقول    ن يلفتنا الوالى الع،يم  ال بير 

هللا تعالى أمر الم منين أن ي ـلوا عليـه  ـلى هللا عليـه و سـلم .. فلمـاذا علمنـا مو نـا رسـول 
 ه فى ال ال  عليه ؟ ..يهللا أن نضي  آله ال

  بـد أن هللا أوحـى  عنـدا بـو مـن  ن رسول هللا ـ  لى هللا عليه وسلم ـ   يزيد فى الـدين شـي ا
 ليه ذلك ألنه يلتزم حدود هللا و ما شرعه هللا له .. فإضافته ال ال  على آله  لى ال ال  عليه 

 ـ  لى هللا عليه و سلم 



                                     هـــــــــى مـــــــــن عنـــــــــد هللا ، و المعنـــــــــى كمـــــــــا يعلمنـــــــــا ســـــــــيدى محـــــــــى الـــــــــدين   اللهـــــــــم
                                              مالــــــه آل كمــــــا  ــــــليت علــــــى ســــــيدنا ابــــــراهيم  ــــــلى علــــــى ســــــيدنا محمــــــد مــــــن حيــــــه 

                                  ن ا محمـــــد لـــــي  فـــــيهم نبيـــــون و   مرســـــلومـــــن حيـــــه مالـــــه آل ، و حيـــــه أن آل ســـــيدن
ــــــــ ألن النبــــــــوات ختمهــــــــا هللا بــــــــالنبو  المحمديــــــــة ، و الرســــــــا ت الســــــــماوية اختتمهــــــــا                                               ـ
ـــــــالمعنى اللهـــــــم ـــــــدا ـ ف ـــــــدا و  رســـــــول بع ـــــــى بع ـــــــال نب ـــــــة ف                                 هللا بالرســـــــالة المحمدي

ـ                                ــــلى علــــى ســــيدنا محمــــد مــــن حيــــه مالــــه آل ـ لــــي  فــــيهم نبيــــون و  مرســــلون 
ــــــراه ــــــى ســــــيدنا اب ــــــون والمرســــــلون                                                   ك ــــــالتك عل ــــــيهم النبي ــــــراهيم بمــــــا ف يم وأل ســــــيدنا اب

                                 كســــــــيدنا اســــــــماعيو وســــــــيدنا اســــــــح  وســــــــيدنا يعقــــــــوب وســــــــيدنا يوســــــــ  . . . . . .
                              رل محمــــــــد   لســــــــيدنا محمــــــــد  ــــــــلى هللا كمــــــــا و يــــــــرهم . . . فالرفعــــــــة فــــــــى كلمــــــــة

                                  عليــــــه وســــــلم . . . وهــــــذا يرجعنــــــا الــــــى  ولــــــه تعــــــالى فــــــى ســــــور  هــــــود عنــــــدما بشــــــر
ـــــــــة     فبشـــــــــرناها بإســـــــــح   ـــــــــا المال ك ـــــــــت له ـــــــــن وراء  هللا ، الســـــــــيد  ســـــــــارا و ال                                   وم

ـــــــاويلتى  ـــــــوب  الـــــــت ي ـــــــذا بعلـــــــى شـــــــيخا  ن هـــــــذا اســـــــح  يعق ـــــــا عجـــــــوز وه                                              أألـــــــد وأن
ــــــــة  ــــــــر هللا رحم ــــــــن أم ــــــــين م ــــــــا     أتعجب ــــــــة له ــــــــت المال ك ــــــــب آ . . .  ال                                لشــــــــى عجي
                                 هللا وبركاتـــــــــه علـــــــــيكم أهـــــــــو البيـــــــــت  نـــــــــه حميـــــــــد مجيـــــــــد آ . .  ن هللا يخـــــــــرق ل ـــــــــم
ـــــــة ـــــــة ال رامـــــــة ، ومعامل ـــــــو هـــــــو يعـــــــامل م  معامل                              األســـــــباب ولســـــــتم كســـــــا ر النـــــــا  ب

 ا متياز ، ومعاملة القدر  على أ  يربطكم باألسباب . . . 



ـــــــد ـــــــت   ـــــــا ، وســـــــيدتنا ســـــــار  كان ـــــــر عتي ـــــــن ال ب ـــــــ  م ـــــــد بل ـــــــان   ـــــــراهيم ك                                فســـــــيدنا اب
ـــــــــك خـــــــــرق هللا لهمـــــــــا                              بلغـــــــــت التســـــــــعين . . وزادت عـــــــــن ســـــــــن اليـــــــــا  ، ومـــــــــع ذل
ـــــــــت ســـــــــيدتنا ســـــــــار  بســـــــــيدنا اســـــــــح  وبشـــــــــرها هللا أنهـــــــــا ســـــــــتحيا                                      األســـــــــباب وحمل
ــــــــال لهــــــــا فيمــــــــا ــــــــد ، و  ــــــــد الول ــــــــد وبول ــــــــوب فبشــــــــرها بالول ــــــــد  ســــــــح  يعق ــــــــى يل                                                    حت
ــــــيكم أهــــــو البيــــــت آ وهــــــو البيــــــت ا براهيمــــــى ،                       التــــــه المال كــــــة لهــــــا     رحمــــــة هللا عل
                  والبيـــــت ا براهيمـــــى لـــــه فرعـــــان . . ، فـــــرو اســـــح  عليـــــه الســـــالم ومنـــــه بنـــــو  ســـــرا يو ،

ــــه الســــالم  ــــرو  ســــماعيو علي ــــا وف ــــدرا وهــــو ســــيدنا ومو ن ــــدما و  ــــين   ــــنهم أع،ــــم النبي                      وم
 محمد . . سيد العرب والعجم . . 

                           و ــــــيغة ال ــــــال  علــــــى رســــــول هللا ـ  ــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم ـ فــــــى التشــــــهد 
ـــــى آل ســـــيدنا  ـــــد وعل ـــــى ســـــيدنا محم ـــــم  ـــــلى عل ـــــك هـــــى   الله ـــــام مال ـــــذهب ا م ـــــى م                         ف
                            محمــــــد وارحــــــم ســــــيدنا محمــــــدا وآل ســــــيدنا محمــــــد وبــــــارك علــــــى ســــــيدنا محمــــــد وعلــــــى 
                               آل ســــــــيدنا محمــــــــد كمــــــــا  ــــــــليت ورحمــــــــت وباركــــــــت علــــــــى ســــــــيدنا ابــــــــراهيم وعلــــــــى

 آل سيدنا ابراهيم فى العالمين  نك حميد مجيد . . .
                                       تنا دأن التحيــــــة التــــــى حيــــــا هللا بهــــــا ـ علــــــى يــــــد المال كــــــة ـ ســــــي ويالحــــــ  

ــــــــت  ــــــــة رل بي ــــــــت آ . .  ــــــــارت تحي ــــــــيكم أهــــــــو البي ــــــــه عل                                 ســــــــار    رحمــــــــة هللا وبركات
 ســــماعيو  بــــراهيم مــــن ســــيدنا. ألنهــــم فــــرو  نبينــــا الم ــــطفى ـ عليــــه ال ــــال  والســــالم 



ـــــى ال ـــــال  ،  ـــــالى ف ـــــه تع ـــــرب  لي ـــــو مســـــلم ي ـــــلى ط يتق ـــــيهم ال ـــــال  والســـــالم ، وك                     عل
 بال ال  على آل سيدنا محمد . .

                                                 تنا زينـــــــب رضـــــــى هللا عنهـــــــا مـــــــن آل ســـــــيدنا محمـــــــد ـ  ـــــــلى هللا عليـــــــه دوســـــــي 
                                               يدتنا الزهـــــرا وبنـــــت  مامنـــــا علـــــى علـــــيهم جميعـــــا ـ رجـــــا  وســـــلم ـ فهـــــى بنـــــت ســـــ

 . .أفضو ال ال  وأتم التسليم  ونساء
                                       ولـــــــدت ـ رضـــــــى هللا عنهـــــــا ـ فـــــــى شـــــــهر شـــــــعبان مـــــــن الســـــــنة الخامســـــــة  

ــــــه ــــــن هجــــــر  ســــــيدنا محمــــــد  ــــــلى هللا علي ــــــو م ــــــور  ، وانتق ــــــة المن ــــــى المدين                                   وســــــلم  ل
ــــــ  ا ــــــى الرفي ــــــى جــــــدها  ل ــــــى وه ــــــت  عل ــــــ  ، وانتقل ــــــى نحــــــو الســــــنوات الخم ــــــا ف                                            أمه

ــــــرا ــــــد ءالزه ــــــة  بع ــــــى طفل ــــــت وه ــــــه وســــــلم بســــــتة أشــــــهر . . فقام ــــــا  ــــــلى هللا علي                            نبين
                                  بخدمــــــة أخويهــــــا الحســــــن والحســــــين وكانــــــت علــــــى رشــــــد كبيــــــر منــــــذ نشــــــاتها حتــــــى 

 بن عبا  يقول   حدثتنا عقيلة بنى هاشم فقالت كذا وكذا . .ا كان
                                             كانـــــــــــت راشـــــــــــد  عا لـــــــــــة لبيبـــــــــــة ف ـــــــــــيحة بليغـــــــــــة نقيـــــــــــة ذا ـــــــــــر  . . خاشـــــــــــعة  

                                 القلــــــــب با يــــــــة ط ســــــــبحانه وتعــــــــالى . . و ــــــــدق هللا تعــــــــالى عنــــــــدما يقــــــــول    نمــــــــا
                             ذهـــــــــب أهـــــــــو البيــــــــت ويطهــــــــركم تطهيــــــــرا آ . .  يريــــــــد هللا ليــــــــذهب عــــــــنكم الــــــــرج  

ــــــــى المعا ــــــــى و  ــــــــرج  أى المعا ــــــــى . .   يقــــــــدمون عل ـــــــــه عــــــــنهم ال                                        مخالفــــــــة الل
 أبدا . . يابون بفطرتهم النقية وأرواحهم التقية أن يخالفوا اللـه تبارك 



                                    وتعـــــــالى ويقبلـــــــون علـــــــى الطاعـــــــات مـــــــا اســـــــتطاعو  لـــــــى ذلـــــــك ســـــــبيال . . و  عجـــــــب 
ـــــــه مو                                 نـــــــا رســـــــول هللا  ـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلمفـــــــابوهم  مامنـــــــا علـــــــى الـــــــذى  ـــــــال ل

ــــــىحــــــ ــــــون أخــــــا لعل ــــــين المهــــــاجرين واألن ــــــار وانت،ــــــر ال ــــــحابة مــــــن يك                            ين آخــــــى ب
                                 مـــــن األن ـــــار . . ، فـــــاذا برســـــول هللا ـ  ـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم ـ يمنحـــــه منحـــــة 

                         ويقـــــول لـــــه   أنـــــت أخـــــى . . لـــــم يـــــبخى بينـــــه وبـــــين أحـــــد مـــــن ا ن ـــــار ، بـــــو ع،يمـــــة
 آخى بينه وبين رسول هللا . . 

 ولذلك يتحده مو نا على بنعمة هللا عليه فيقول            
 عمــى  وحمز   سيد  الشــهداء             محمد  النبى  أخى  و هــرى 

 يطير  مع  المال كة  ابن  أمـــى           ويضحى     سى يم  وجعفر  الذى 
 لحمها  بدمى  ولحمـــى  مشوب            وعرسى   سكنى     محمد   وبنت 

 كســـهمى فمن  منكم  له  سهم               منهــا     ابناى   وسبطا  أحمد 
 ى ــأوان حلم  غت ما بال   غيرا             را ــط   ا سالم    لى  سبقت مو
 ىـــكيوم  يوم  له    منكم  فمن              رداــو كنت ف ال ال   و ليت 

                                     مامنــــــــا علــــــــى ..  ــــــــال لمو نــــــــا رســــــــول هللا  ــــــــلى هللا عليــــــــه و ســــــــلم يومــــــــا حــــــــين
                            ســـــول و ال ـــــبيان يـــــا ر  ءخلفـــــه فـــــى المدينـــــة ليرعـــــى آل البيـــــت   أتخلفنـــــى علـــــى النســـــا

 هللا و  أحارب أعداء هللا ؟



                          أمـــــا ترضـــــى أن ت ـــــون منـــــى بمنزلـــــة هـــــارون مـــــن موســـــى ؟   فقــــال مطيبـــــا خـــــاطرا   
                            .. ف ـــــان وزيـــــرا لرســـــول هللا  ـــــلى هللا عليـــــه و ســـــلم .. و منا بـــــه أنـــــه   نبـــــى بعـــــدى آ

  تح ى .. 
ــــــــــة ــــــــــى ســــــــــيدتنا فاطم ــــــــــب ه ــــــــــرا ســــــــــيد  نســــــــــا و أم الســــــــــيد  زين ــــــــــالمين                                          ءالزه الع

                                                     يقــــــــوم النــــــــا  لــــــــرب العــــــــالمين ، أمــــــــا ســـــــــيدتنا  أن مــــــــن عهــــــــد آدم  لــــــــىجميعــــــــا 
 .. لعالمين فى زمانهاا ءمريم عليها السالم فهى سيد  نسا

                                    و يقــــــــول ســــــــيدى ا مــــــــام أحمــــــــد الحلــــــــوانى والــــــــد شــــــــيخى ســــــــيدى عبــــــــد الســــــــالم 
 رضى هللا عنهما   _
 را ـــــالزه بضعة  الزهر من  بنفسى أفدى 
 رى ــاألخدنياى و   كو الخير نلت   بهم                                         

 مـــــــزهور رياضه  من   رسونى د لق
 را ــزه  مكارمهم من  حياتى  فطابت                                           

 مــــــهمل   لت   تهواهمو  لى   يو  ذا 
 ترى ــو   يش     يباو  يمين وو                                              
 هـــــــيســـأ    العالمين ولو أن جود 

 راـالعش مثو   لما  يوما  جودهم  على                                            
 مـــــــيحبه    لبى   ذنبى أن كان  فان 

 راـــح   بها تلم  لن   ذنوبى   فان                                            



 م ـــــــعبدك  أنا  الم طفى بيت  آل  فيا 
 راــس  ت محيا  من     فمدوا  على                                            

 مــــو ك   و كم   الوجيه   الجاا   ذوى    فانتم
 را ـيا سادتى كس   الرحمن  جبر    بكم                                            

 د ـــــــــمحم   ن،ام   من   نثارا  ألستم
 را ــمثل م نث ومن     ن،ما  مثله   فمن                                           

 م ــــــــمجده  ليمحو   الساعى  أيها  فيا
 دراـتستطيع أن تطم  الب    رويدك                                             

 هـــا ـشق   رطـفـل  م ـهـاديـيع  نـوم
  ت فى سقر الحمراـليال أنـع  ـتـتم                                             
 م ــــــــوده   ويحف     يواليهم ويا من 

 رى ــلك البش   هني ا مثواهم   ويكرم                                              
 الـــــــ ا    تسمع   العرض   يوم  فالبد

 را ـفادخو الجنة الخض تفضو    تفضو                                             
                             و ـــــد كانـــــت ســـــيدتى زينـــــب مقبلـــــة علـــــى طاعـــــة هللا ،  ـــــوامة ،  وامـــــة ، وكانـــــت 

                                 المشـــــ ومة  ءمرجعـــــا فـــــى العلـــــم . . و ـــــد شـــــهدت ســـــيدتنا زينـــــب حادثـــــة كـــــربال
ــــاالتــــى شــــقى بهــــا مــــن شــــقى وســــعد مــــن ســــع                                 د ، واستشــــهد فيهــــا شــــقيقها مو ن

ـــــو أهلهـــــا بالمعركـــــة المشـــــ ومة . .  تـــــو  ـــــام أبـــــى عبـــــد هللا الحســـــين . . و ت                                ا م
 شباب آل البيت ،لما وعدوانا فاستسلمت لقضاء هللا و برت على مر 



                           هللا يــــــــن زيــــــــاد ف لمتــــــــه فــــــــى شــــــــجاعة ،  القضــــــــاء . . وأخــــــــذوها الــــــــى اللعــــــــين عبــــــــد
                             ف ـــــــغرت مـــــــن شـــــــانه وحقرتـــــــه الـــــــى دمشـــــــ  فلقيهـــــــا اليزيـــــــد بـــــــن معاويـــــــهونقلوهـــــــا 

                             فــــى شــــجاعة مــــع أنهــــا كانــــت محزونــــة ، وبــــالر م أنهــــا كانــــت فــــى نكبــــة كبيــــر    ت ــــبر
                               الشــــــــم ،  ــــــــبرت ط ، و الــــــــت لــــــــه  جبــــــــال ، تنــــــــدك مــــــــن حولهــــــــا الجبــــــــالعليهــــــــا ال

 فيما  الت له  
                               ا  الســـــــماء ،نـــــــطرا  األرض وأ بـــــــا  أ،ننـــــــت يـــــــا يزيـــــــد أنـــــــه حـــــــين أخـــــــذ علينـــــــا  

ــــــ ن اتخــــــ ــــــة . . فل ــــــه كرام ــــــك علي ــــــى هللا وأن ب ــــــا عل ــــــا هوان ــــــذأن بن ــــــى ه ــــــدنياتنا ف                             ذا ال
                                   مغنمــــــــا ، لتجــــــــدننا عليــــــــك مغرمــــــــا يــــــــوم القيامــــــــة حــــــــين تست ــــــــر  بــــــــابن مرجانــــــــه 
                     ويست ــــــر  بــــــك ، وتتعــــــاوى وأتباعــــــك عنــــــد الميــــــزان ، هنالــــــك تعلــــــم أينــــــا شــــــر مكانــــــا

 هللا والخ م محمدآ . . وأضع  جندا وويو لك يوم يكون الحكم 
                            ثــــــــــم نقلوهــــــــــا الــــــــــى المدينــــــــــة المنــــــــــور  ، ومــــــــــا كــــــــــادت المدينــــــــــة المنــــــــــور  تعلــــــــــم

                               حتــــــــــى ارتجــــــــــت جنباتهــــــــــا بالحادثــــــــــة المشــــــــــ ومة وباستشــــــــــهاد  مامنــــــــــا الحســــــــــين 
ــــــــووا أن  ــــــــا الحســــــــين وهاجــــــــت جموعهــــــــا ون ــــــــاروا  مامن ــــــــة، وخــــــــا  أميث ــــــــر المدين                              ي

                         أن تزلـــــــزل الســــــــيد  زينـــــــب عــــــــر  الخالفـــــــة ف تــــــــب لليزيـــــــد يقــــــــول لـــــــه    ن بقيــــــــت 
                    الســــــيد  زينــــــب فــــــى المدينــــــة   آمــــــن علــــــى الثــــــور  ضــــــد الحكومــــــة . . فــــــامرا اليزيــــــد

 ن األ طار فابت أو  أن تهجربخروج السيد  زينب من المدينة  لى أى  طر م



                                    كمــــــــــــا  تلـــــــــــوا  مامنــــــــــــاالمدينـــــــــــة . . فخافــــــــــــت ســـــــــــيدات آل البيــــــــــــت أن يقتلوهـــــــــــا 
ــــــــــــى  ــــــــــــو ال ــــــــــــارت أن تنتق ــــــــــــت فاخت ــــــــــــى ردءا رل البي                                   الحســــــــــــين فن ــــــــــــحوها أن تبق

 م ر . . فحياها الشاعر القديم فقال  
 حســـين  عة ا مام ـفاج بعد  من                    ما رجعت من الشبم ليثـــربل 

 حرميــــن ـارج الـه خـتستوطنيالذى                     للبلد   طلبوا   ليك  ال،عن 
 ونيـــن  ال ن شر  على ـز  مـتهت              وانثنت     فاخترت م ر فرحبت بك 

ـــــــــا                                           . . لمـــــــــا  ـــــــــدمت  ليهـــــــــا فـــــــــى شـــــــــعبان مـــــــــن ســـــــــنة و ـــــــــد ســـــــــعدت بهـــــــــا بالدن
                            هجريـــــة بعـــــد استشـــــهاد  مامنـــــا الحســـــين فـــــى كـــــربالء ، فـــــى عشـــــر  مـــــن المحـــــرم  11
 من الهجر  . . 61سنة 

ــــــى م ــــــر مــــــن  بــــــو األمــــــويين ـ وكــــــان رجــــــال   ــــــوالى عل                            و ــــــد وفــــــ  هللا تعــــــالى ال
ـــــــى ت ـــــــريم ســـــــيدتنا زينـــــــب  ـــــــى رســـــــول هللا عـــــــا ال م دبـــــــا ـ  ل ل ـــــــى هللا وا  ـــــــه  ل                                        رب

                        ن ، وكــــــانوفــــــى الغرفــــــة التــــــى فيهــــــا مشــــــهدها ار فا ــــــر علــــــى ان تنــــــزل فــــــى   ــــــرا
ـــــــذاهب  ي  والـــــــذى كانـــــــت تســـــــير                             الـــــــى الســـــــو   ـــــــرا يجـــــــرى مـــــــن تحتـــــــه الخلـــــــي  ال

ـــــه                           ـــــت في ـــــك الق ـــــر وبقي ـــــت فـــــى ذل ـــــى الحجـــــاز ، فنزل ـــــة البضـــــا ع ال ـــــه المرا ـــــب حامل                في
  راضــــــية مرضــــــية حتــــــى اختارهــــــا هللا لجــــــوارا ال ــــــريم فــــــى الرابــــــع                            عابــــــد  متبتلــــــة زاهــــــد

 هجرية وكانت رضى هللا عنها وأرضاها كثيرا  62ر من رجب سنة عش



 ما تردد  ولها    
 الذكـــــى  فهم  عن خفاا  يدق    خفى       لط  من   للـه  وكم  
 لب الشـــــجى ـكربـة الق  ففرج     وكم يسر أتى من بعد عســر  

 العشــــىب    المســـر   فتاتيك      تساء به  باحـــا أمر  وكم 
 العلــى   رد ـالف   بالواحد    ــفث      يوما   بك األحوال  ضا ت    ذا 

 بالنـــبى    و ــ ذا  توســ يغاه  ـخص       توسو بالنبى ف و شــ
 ب        ف م   للـه   من  لطــ     خفــىـو  تجزو   ذا  ما ناب  خط

 وكذلك من أ والها التى ت ش  عن ثقتها واعتزازها باللـه تعالى    
 ـون ـــــأو   ت ـ  ت ون   ألمور      ون  ــسهرت أعين ونامت عي
 ون ـــــــسيكفيك  فى  د ما يك         ــ ن ربا كفاك ما كان باألم

 ون ــــــــفحمالنك الهموم جن     الهم ما استطعت عن النف    أر فاد
                                        وهكـــــــــــذا نـــــــــــرى أنهـــــــــــا مثـــــــــــا  مـــــــــــن المثـــــــــــو العليـــــــــــا فـــــــــــى ســـــــــــيدات آل البيـــــــــــت  

                                 وكـــــان مجي هـــــا  لـــــى بالدنـــــا بركـــــة ع،يمـــــة علـــــى م ـــــر وأهلهـــــا فقـــــد جـــــاء معهـــــا نخبـــــة 
                              د مــــــــن آل البيــــــــت واختــــــــار اللـــــــــه لهــــــــم مثــــــــوى فــــــــى بالدنــــــــا ، وســــــــعدت بالدنــــــــا بعــــــــ

                                ــــرون ـ علـــــى يــــد الدولــــة الفاطميــــة ـ بنقــــو مو نـــــا الحســــين مــــن عســــقالن  لـــــى 
 مشهدا المبارك بالقاهر  ف ارت القاهر  مباركة التربة به  ء األ طاب 

 



ـــــــــا ـــــــــزورهم فتحي ـــــــــا وأخـــــــــرى . . ن ـــــــــذين نســـــــــعد بهـــــــــم دني ـــــــــذين ســـــــــعدنا بهـــــــــم وال                                    ال
                              لوبنـــــــا بـــــــالتقوى . . نســـــــتلهم مـــــــنهم الرشـــــــد . . نســـــــتلهم مـــــــنهم التقـــــــوى  . . . . . . 
                                نســـــــتلهم مـــــــنهم الرضـــــــا بالقضـــــــاء والقـــــــدر مهمـــــــا كـــــــان مـــــــرا . . فهـــــــم أســـــــوتنا فـــــــى 

 ين . .تقلو منهذا الدين أحياء كانوا أ
ــــــــه  ــــــــد  ــــــــلى هللا علي ــــــــت ســــــــيدنا محم ــــــــالى آل بي ـــــــــه ســــــــبحانه وتع ــــــــارك الل ــــــــد ب                               و 

                                                      ال كـــــــة لســـــــار  زوجـــــــة  بـــــــراهيم فـــــــى  ولـــــــه تعـــــــالى   رحمـــــــة وســـــــلم فـــــــى تحيـــــــة الم
                                 تق ــــــر الرحمــــــة والبركــــــة علــــــى أو د ســــــار   اللـــــــه وبركاتــــــه علــــــيكم أهــــــو البيــــــت آ فلــــــم

ـــــــــت ا براهيمـــــــــى ، والبيـــــــــت ا براهيمـــــــــى أخ ـــــــــه  ـــــــــع أهـــــــــو البي نمـــــــــا شـــــــــملت جمي                            وا 
                                   البيــــــــت المحمــــــــدى . . فــــــــرو ســــــــيدنا اســــــــماعيو . . فــــــــرو العروبــــــــه التــــــــى شــــــــرفت 

ـــــــــا نحـــــــــن الم ـــــــــريين أن أم اســـــــــماعيو عليهـــــــــا ب                            ســـــــــيدنا اســـــــــماعيو . . ومـــــــــن ح،ن
ـــــى  ـــــم التســـــليم ، م ـــــرية ألنهـــــا هـــــاجر الم ـــــرية الت ـــــه أفضـــــو ال ـــــال  وأت                      الســـــالم وعلي
ــــــه ، ــــــى طفولت ــــــين ال ــــــفا والمــــــرو  للبحــــــه عــــــن المــــــاء لســــــيدنا اســــــماعيو ف                                    ســــــعت ب
ـــــــين ال ـــــــفا والمـــــــرو  شـــــــعارا مـــــــن شـــــــعا ر الحـــــــ  والعمـــــــر  ــــــــه مســـــــعاها ب                            وجعـــــــو الل
                                    ن ال ـــــفا والمـــــرو  مـــــن شـــــعا ر اللــــــه فمـــــن حـــــ  البيـــــت أو أعتمـــــر فـــــال جنـــــا  عليـــــه 

                                      فهـــــــاجر أم ســـــــيدنالـــــــيم آ أن يطــــــو  بهمـــــــا ومـــــــن تطــــــوو خيـــــــرا فـــــــان اللــــــــه شــــــا ر ع
 اسماعيو سعت بين ال فا والمرو  وكتبت للمسلمين جميعا األ دام الطاهر 



                                        التــــــى شــــــاء اللـــــــه أن تســــــعى مهرولــــــة بــــــين ال ــــــفا والمــــــرو  مــــــردد  كلمــــــات التوحيــــــد
ـــــــــــه    لـــــــــــه    هللا حقـــــــــــا حقـــــــــــا ـــــــــــه    اللــــــــــــه تعبـــــــــــدا ور ـــــــــــا . . .    ل                                    . . .    ل

                                      اللــــــــه وحـــــــدا . . .  ـــــــدق وعـــــــدا ون ـــــــر عبـــــــدا وأعـــــــز جنـــــــدا وهـــــــزم األحـــــــزاب
                                    ، مخل ـــــين لـــــه الـــــدين ولـــــو كـــــراوحـــــدا . . .    لـــــه    اللــــــه . . . و  نعبـــــد     يـــــاا 

ال ـــــــــافرون . . . لبيـــــــــك اللهـــــــــم لبيـــــــــك ، لبيـــــــــك   شـــــــــريك لـــــــــك لبيـــــــــك ،  ن الحمـــــــــد                                   
 والنعمة لك والملك   شريك لك . .

      نســـــــــعى علـــــــــى أ ـــــــــدام ســـــــــيدتنا هـــــــــاجر أم ســـــــــيدنا اســـــــــماعيو الـــــــــذى شـــــــــر  بـــــــــه                                 
العـــــــرب أجمعــــــــين وشـــــــر  بــــــــه ا ســـــــالم والمســــــــلمين والـــــــذى شــــــــر  بقمتـــــــه العليــــــــا                                  

الشــــــامخة . . . القمــــــة التــــــى لــــــم تــــــر البشــــــرية مثلهــــــا وهــــــى ســــــيدنا محمــــــد  ــــــلى هللا                                         
ـــــى مدحـــــه   ــــــه ف ـــــول الل ـــــاا شـــــرفا أن يق ـــــه وســـــلم ، وكف ـــــك  نمـــــا                               علي ـــــذين يبايعون    ن ال

ــــــه وســــــلم                                    ــــــه  ــــــلى هللا علي ــــــة ل ــــــو بيع ــــــديهم آ . . ف  ــــــوق أي ــــــد هللا ف ـــــــه ي ــــــايعون الل يب
ة ط عـــــــز وجـــــــو . . كـــــــم فـــــــى هـــــــذا رفعـــــــة لمو نـــــــا رســـــــول هللا  ـــــــلى هللا                               بيعـــــــهـــــــى 

ــــــــال                                 عل ــــــــالى . . . فق ــــــــين والمرســــــــلين باســــــــما هم تع ــــــــه وســــــــلم ؟ . . وخاطــــــــب النبيي ي
ــــــراهيم                                                        ـــــــه تعــــــالى مــــــثال     ياموســــــى أ بــــــو و  تخــــــ   نــــــك مــــــن ارمنــــــين آ   يــــــا  ب        الل

يـــــــانو  أهـــــــبط بســـــــالم منـــــــا                                     ى المحســـــــنين آ يـــــــا  نـــــــا كـــــــذلك نجـــــــز   ـــــــد  ـــــــد ت الر 
يازكريــــا  نــــا نبشــــرك بغــــالم اســــمه يحيــــى آ . .  وبركــــات عليــــك وعلــــى أمــــم ممــــن معــــك آ 



ـــــه وكثرتـــــه وســـــعته يـــــا محمـــــد                           ول ـــــن لـــــم يقـــــو مـــــر  واحـــــد  فـــــى كتـــــاب اللــــــه علـــــى طول
يهــــــــا النبــــــــى . . . ياأيهــــــــا الرســــــــول . . . ياأيهــــــــا المزمــــــــو                                     أبــــــــدا . . . ول ــــــــن   يــــــــا أ

. . . ياأيهـــــــــــا المـــــــــــدثر . . . آ وأيهـــــــــــا فـــــــــــى اللغـــــــــــة تفيـــــــــــد التع،ـــــــــــيم والت ـــــــــــريم                                         
ـــــه ذكـــــرا باســـــمه أتبعـــــه بو ـــــفه جـــــو وعـــــال . . . كمـــــا فـــــى  ولـــــه   ومـــــا محمـــــد                                         وحي
                                         رســـــــول  ـــــــد خلـــــــت مـــــــن  بلـــــــه الرســـــــو آ   محمـــــــد رســـــــول اللــــــــه والـــــــذين معـــــــه 
                               أشـــــداء علـــــى ال فـــــار رحمـــــاء بيـــــنهم آ   مـــــا كـــــان محمـــــد أبـــــا أحـــــد مـــــن رجـــــال م ول ـــــن

                              ال . .   يـــــــين آ وأعطـــــــاا اللــــــــه الـــــــدرجات العليـــــــا مـــــــن  يـــــــر ســـــــرســـــــول هللا وخـــــــاتم النب
ـــــــه أمـــــــرا    ـــــــه  ـــــــدرا وأن ييســـــــر ل                          فمـــــــثال . . ســـــــيدنا موســـــــى ســـــــال هللا أن يشـــــــر  ل
ــــــن ــــــا م ــــــول لنبين ــــــالى يق ــــــن هللا تع ــــــرى آ ول  ــــــى أم ــــــى  ــــــدرى ويســــــر ل                                    رب اشــــــر  ل

                                  يـــــر ســــــ ال   ألــــــم نشــــــر  لــــــك  ـــــدرك ووضــــــعنا عنــــــك وزرك الــــــذى أنقــــــض ،هــــــرك آ  
ـــــــع مـــــــال و  بنـــــــون  ـــــــون يـــــــوم   ينف ـــــــال     و  تخزنـــــــى يـــــــوم يبعث                               ســـــــيدنا ابـــــــراهيم  

ــــــا ــــــا الحــــــ  ســــــبحانه وتع ــــــب ســــــليم آ ، ومو ن ــــــى هللا بقل ــــــن أت ــــــوم   م ــــــول     ي                               لى يق
   يخـــــــزى هللا النبـــــــى والـــــــذين آمنـــــــوا معـــــــه نـــــــورهم يســـــــعى بـــــــين أيـــــــديهم وبايمـــــــانهم آ                                   

ــــى ســــبيو ــــع ـ عل ــــذى أطم ــــول     وال ــــراهيم يق ــــب . . . ســــيدنا اب ــــر طل ــــن  ي                                              تفضــــال م
                               فــــــر لــــــى خطي تــــــى يــــــوم الــــــدين آ ، والحــــــ  جــــــو وعــــــال يقــــــول فــــــىغالرجــــــاء ـ أن ي

شــــــان نبينــــــا  ــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم      نــــــا فتحنــــــا لــــــك فتحــــــا مبينــــــا ليغفــــــر لــــــك هللا 



ـــــذنب فـــــال يح ـــــى عليـــــك                        مـــــا تقـــــدم مـــــن ذنبـــــك ومـــــا تـــــاخر آ أى علـــــى فـــــرض و ـــــوو ال
 فانت أبيض ال حيفة عند هللا تعالى . . .

                              وفضـــــــو رســـــــول هللا  ـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم ،ـــــــاهر علـــــــى فضـــــــو أ ـــــــحاب الفضـــــــو  
                  والفضـــــيلة مـــــن النبيـــــين والمرســـــلين ال ـــــرام ، فمـــــع علـــــو درجـــــاتهم وســـــمو مكـــــانتهم هـــــو

                                  ألســـــــت تـــــــرى أنـــــــه حـــــــين أســـــــرى بـــــــه  أعالهـــــــم  ـــــــدما وأ ـــــــربهم زلفـــــــى لـــــــدى هللا . . .
                               م أخـــــذ بيـــــدا ســـــيدنا جبريـــــو ـ عليـــــه الســـــالم ـ ليعليـــــه أفضـــــو ال ـــــال  وأتـــــم التســـــ

                                     فــــــى المســــــجد األ  ــــــى و دمــــــه فــــــى ال ــــــال  علــــــى النبيــــــين والمرســــــلين جميعــــــا وفــــــى
 ذلك يقول أمير الشعراء شو ى رحمه اللـه   

 أســرى بك اللـه ليال   ذ مال كــــه   
 والرســـو فى المسجد األ  ى على  ــدم                                          

 لما  خطرت  به  التفو  بســـــيدهم  
 د بالعلـــم ـــأو كالجن     بالبدر   كالشهب                                         

  لى  وراك  منهم كو ذى  خطـــــر 
 ـمم ــــياتـــ     هللا     يفز  بحبيب ن وم                                       

 ــم ــجزت السموات أو ما فو هن بهـ
 ـمــــاللجـــ  درية    ـور ــمنـ   على                                      



 كوبه  لك  من  عز  ومن  شـــــر  ر 
    فى  الجياد  و   فى  األين   الرســـم                                           

 مشي ة الخال   البارى    و نعتــــــه 
 هــم تو در   اللـه  فوق  الشــــك  وال                                          

 ــــا ـيطار  لهــحتى  بلغت  سما    
  ــدم   على  جنا   و  يســعى  علـى                                           

 و يو  كو  نبى  عند  رتبتــــــــه 
 ويا محمد  هذا  العر   فاســـــــتلم                                           

 خططت  للدين  والدنيا  علومهمــــــا
 اللو   بو  يا  م   القلـــــم  ءيا ارى                                          

 أحطت  بينهما  بالسر  وانكشــــــفت
 لك  الخزا ن  من  علم  ومن  حكـــــم                                            

 وضاع   القرب  ما  لدت  من  منــــن 
 بال  عداد  وما  طو ت  من  نعــــــم                                           

                                                   ولمـــــــــــا  ولـــــــــــدت ســـــــــــيدتنا زينـــــــــــب هـــــــــــذا شـــــــــــاء هللا لهـــــــــــا أن تســـــــــــعد فيســـــــــــميها 
ـــــــا رســـــــول  ـــــــب بنـــــــت مو ن ـــــــب علـــــــى اســـــــم خالتهـــــــا زين                                رســـــــول هللا . . . ســـــــماها زين

 هللا  
  نو  خالتهــــا الشـــــــــهير   يا

ـــــــــــــــــــــــــــــــر                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــرام مـــــــــــــــــــــــــــــــن ال  م اوال ــــــــــــــ



ــــــــا مو نــــــــا وكن ــــــــااه                                            م هاشــــــــم ولــــــــذلك يقــــــــال رســــــــول هللا  ــــــــلى هللا عليــــــــه وســــــــلم ب
                                       كيــــــــــــة . . الرشـــــــــــــيد  . . . . . لهــــــــــــا   أم هاشـــــــــــــم آ . . وهــــــــــــى الطـــــــــــــاهر  . . . الز 

                                المباركــــــــة . . . التــــــــى تشــــــــع منهــــــــا أنــــــــوار روحهــــــــا للزا ــــــــر  ذا أ بــــــــو عليهــــــــا فهــــــــى 
                              بضـــــــــعة الزهـــــــــرا . . . وبضــــــــــعة النبـــــــــى  ـــــــــلى هللا عليــــــــــه وســـــــــلم . . . وآل بيتــــــــــه 
                                               ال ـــــــرام . . . أول مـــــــن يـــــــدخو الجنـــــــة معـــــــه  ـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم ، ســـــــيدنا علـــــــى
                                        اوســـــــــيدنا الحســـــــــن وســـــــــيدنا الحســـــــــين وأزواجهـــــــــم عـــــــــن أيمـــــــــانهم . . . أول النـــــــــ

                         نبينــــــا الم ــــــطفى عليــــــه ال ــــــال   دخــــــو  . . . يــــــدخلون مــــــع رســــــول هللا هــــــم أل بيــــــت
 والسالم . . 

                               ونجـــــــد ـ مـــــــع األســـــــ  ـ بعـــــــض الجـــــــاهلين ممـــــــن يـــــــدعون العلـــــــم ينفـــــــرون 
ــــــت ســــــيدنا محمــــــد  ــــــار  آل بي ــــــا  عــــــن زي ــــــالن ــــــه وســــــلم ، بينمــــــا يامرن                                  ا ــــــلى هللا علي

ـــــــــا ـــــــــى هللا ، نضـــــــــمهم هللا تع ـــــــــة  ل ـــــــــى  رب ـــــــــى  ـــــــــالتنا وه ـــــــــيهم ف                                       لى أن ن ـــــــــلى عل
ـــــــرآن أن ن ـــــــلى ـــــــى الق ـــــــالى ف ـــــــا ســـــــبحانه وتع ـــــــذى أمرن ـــــــا رســـــــول هللا ، ال ـــــــى مو ن                                 ل

                                لـــــى يـــــد رســـــول هللا فنقـــــوللنـــــا ســـــبحانه أن نضـــــي  ارل عونســـــلم عليـــــه ، ويشـــــرو 
ـــــــــد آ ، والجـــــــــاهلون                                          ـــــــــى آل ســـــــــيدنا محم ـــــــــد وعل ـــــــــى ســـــــــيدنا محم اللهـــــــــم  ـــــــــلى عل
ممــــــــن يـــــــــدعون العلـــــــــم يقولـــــــــون لـــــــــك   مــــــــاذا ســـــــــيعمو الســـــــــيد البـــــــــدوى ؟ ومـــــــــاذا                                         

لــــــــــك الســــــــــيد  زينــــــــــب ؟ لينفــــــــــروك ســــــــــيعمو لــــــــــك الحســــــــــين ؟ ومــــــــــاذا ســــــــــتعمو 



ــــــــذين ــــــــت مــــــــر  رجــــــــال ســــــــخيفا ، يقــــــــول    ن ال ــــــــت ، و ــــــــد  ابل                                 عــــــــن مــــــــود  آل البي
                                 عبــــــــدوا األ ــــــــنام  ــــــــالوا      نمــــــــا نعبـــــــــدهم ليقربونــــــــا  لــــــــى هللا زلفــــــــى آ . . فقلـــــــــت 

ـــــــدهم ألننـــــــ ـــــــا نحـــــــبهم و  نعب ـــــــه    نن ـــــــد    هللا ، فـــــــنحن نقـــــــول  ا  ل                            ننـــــــا نحـــــــبهم نعب
ـــــــــاد  والحـــــــــب ، وهللا  ـــــــــين العب ـــــــــرق ب                                   و  يوجـــــــــد مســـــــــلم يقـــــــــول  نمـــــــــا نعبـــــــــدهم ، وف
ــــــرا  ــــــاط ؟ ؟ وأخي ــــــك شــــــركا ب ــــــدى يكــــــون ذل ــــــت وال ــــــى الســــــرا ر فهــــــو  ذا أحبب ــــــع عل                                 مطل
ـــــــو ـــــــرآن     ـــــــنص الق ـــــــا ب ـــــــان حـــــــبهم واجـــــــب علين ـــــــه     داعـــــــى للتضـــــــليو ف ـــــــت ل                                         ل

   أسال م عليه أجرا    المود  فى القربى آ  . 
 ويقول سيدى محى الدين بن عربى الولى ال بير الع،يم   

 أرى حب آل البيت عندى فريضــــة 
 على ر م أهو البعد يورثنى القربــــى                                       

 فما اختار خير الخل  منا جــــــزاءا 
 على هديه    المود  فى القربــــــى                                      

 ويقول  مامنا الشافعى ،  مام الشريعة المقتدى به فى المشارق والمغارب   
 ـــــــو        فرض من هللا  فى القرآن أنزلـــهمحبك  يا آل بيت رسول هللا

      ـــو        من لم ي و عليكم    ال   لـــه ـيكفيكمو  من ع،يم  القدر   أنكمـ



ـــــــــم  ـــــــــلى  ـــــــــر   الله ـــــــــى التشـــــــــهد األخي ـــــــــو ف ـــــــــم تق ـــــــــام الشـــــــــافعى  ذا ل ـــــــــد ا م                                    وعن
ــــــا ــــــد كم ــــــى آل محم ــــــد وعل ــــــى محم ذا عل ــــــراهيم آ وا  ــــــى آل اب ــــــراهيم وعل ــــــى  ب                      ــــــليت عل

ــــــــــد الشــــــــــافعى . . .   ي ــــــــــت  ــــــــــالتك عن ــــــــــول                                   بلهــــــــــا هللا     قأســــــــــقطت ارل بطل ويق
     ــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم   " أحبــــــوا هللا لمــــــا يغــــــذوكم بــــــه مــــــن نعــــــم وأحبــــــونى لحــــــب                               
هللا وأحبـــــــــوا آل بيتـــــــــى لحبـــــــــى " . وورد عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــا  حـــــــــين نـــــــــزل  ـــــــــول هللا                             

ــــــا رســــــول                                                  ــــــى آ  ــــــالوا   ي ــــــه أجــــــرا    المــــــود  فــــــى القرب تعــــــالى      ــــــو   أســــــال م علي
؟  ـــــــــال   علـــــــــى وفاطمـــــــــة                                                                 هللا مـــــــــن أهـــــــــو بيتـــــــــك الـــــــــذين وجبـــــــــت علينـــــــــا مـــــــــودتهم 

وابناهمــــــا . . . مــــــا معنــــــى المــــــود  ؟ المــــــود  هــــــى الثبــــــوت علــــــى المحبــــــة أى المحبــــــة                             
 الدا مة ، فاثبت على مودتهم ت ن من السعداء . .

ـــــــــى  ـــــــــلى هللا ع  ـــــــــى النب ـــــــــى الســـــــــنة                                           جـــــــــاء رجـــــــــو ال ـــــــــا ورد ف ـــــــــه وســـــــــلم ، فيم لي
ال ــــــــحيحة و ــــــــال   يارســــــــول هللا متــــــــى الســــــــاعة ؟  ــــــــال   " مــــــــا أعــــــــددت لهــــــــا ؟ "                              

مـــــــــا أعـــــــــددت لهـــــــــا كثيـــــــــر  ـــــــــال  و   ـــــــــيام و   ـــــــــد ة ول نـــــــــى أحـــــــــب هللا                                 ـــــــــال
رســــــوله . . .  ــــــال   أنــــــت مــــــع مــــــن أحببــــــت . . .  يقــــــول ســــــيدنا أنــــــ  بــــــن مالــــــك                           و 

فــــــــى تعقيبــــــــه علــــــــى هــــــــذا الحــــــــديه الشــــــــري    فمــــــــا فرحنــــــــا بشــــــــى بعــــــــد ا ســــــــالم                                 
ـــــى أحـــــب هللا         ـــــت ألن ـــــن أحبب ـــــه وســـــلم   أنـــــت مـــــع م ـــــه  ـــــلى هللا علي ـــــا بقول                 مثـــــو فرحن

 ورسوله وأبا بكر وعمر . . . 



                                    وهللا تعـــــــــــــالى يـــــــــــــا أحبـــــــــــــاب ضـــــــــــــرب لنـــــــــــــا مـــــــــــــثال را عـــــــــــــا ، أن كلبـــــــــــــا أحـــــــــــــب 
                            هـــــــم فـــــــارادوا أن ي ـــــــرفوا عـــــــنهم فـــــــابى و يـــــــو ءال ـــــــالحين وتعلـــــــ  بهـــــــم ومشـــــــى ورا
ــــــى أحــــــب  ــــــال    ن ــــــه فق ــــــب أهــــــو ال هــــــ  ـ أن هللا أنطق ــــــاب هللا ـ وهــــــو كل                                   أحب

ــــــرا  ــــــام أهــــــو ال هــــــ  وعــــــدا عــــــا ال مــــــنهم وأعــــــاد ذك ــــــا أن ــــــه كم ــــــى رحمت                                     فانامــــــه هللا ف
                                  فــــــــــى ال تــــــــــاب ال ــــــــــريم وفــــــــــى القــــــــــرآن المجيــــــــــد . . .   وكلــــــــــبهم باســــــــــط ذراعيــــــــــه

  ســــــــــــيقولون ثالثــــــــــــة رابعهــــــــــــم كلــــــــــــبهم آ ويقولــــــــــــون خمســــــــــــة                                بالو ــــــــــــيد . . . آ
ـــــــب آ   وي ـــــــبهم رجمـــــــا بالغي ـــــــى سادســـــــهم كل ـــــــو رب ـــــــبهم   ـــــــامنهم كل ـــــــون ســـــــبعة وث                                     قول

                                      ةأعلـــــــــم بعـــــــــدتهم مـــــــــا يعلمهـــــــــم     ليـــــــــو آ ف ـــــــــارت ذكـــــــــرى ال لـــــــــب علـــــــــى ألســـــــــن
                               العابـــــــــــدين فـــــــــــى الســـــــــــموات واألرض ، فـــــــــــى كتـــــــــــاب هللا الخالـــــــــــد الـــــــــــذى   ياتيـــــــــــه
                       الباطــــــو مـــــــن بـــــــين يديـــــــه و  مـــــــن خلفــــــه ، ألن كلبـــــــا تعلـــــــ  بحـــــــب ال ـــــــالحين فنـــــــام

                      مـــــــا أ ـــــــرمهم بـــــــه ... ويقـــــــول الشـــــــاعرفـــــــى رحمـــــــة هللا كمـــــــا أنـــــــامهم وأ رمـــــــه هللا ب
 القديم  

 كي  أشقى بحب آل النبى                عز كلب بحب أ حاب كه  
ـــــــارتهم ـــــــروا مـــــــن زي ـــــــى مـــــــودتهم وأ ث ـــــــت واســـــــتمروا عل ـــــــة آل البي ـــــــى محب ـــــــداوموا عل                          ف

                          قــــــوا أنكــــــم ستحشــــــرون فــــــى واسترضــــــوا هللا عــــــنهم وادعــــــوا لهــــــم بالرضــــــا والرضــــــوان وث
 زمرتهم  ن شا هللا يوم يقوم النا  لرب العالمين . . 



 مع   من أحب  يحشـــــر    ءوالمر  ى  أنى     محــــــب          و د   كفان
وختاما ، نحيى  سيدتنا الطـاهر  بمـا حياهـا بـه  ـديقى العالمـة الشـيى ال ـاوى شـعالن ، فقـد 

 ل مخاطبا لها     ا
 حيا   هللا    احبة  المقـــــــام الســـــــــــبطين           أشقيقة   

 أخت  ا مام  بن  ا مــــــــام يـــــــــا              ءزهرايا  نفحة  ال
 ،و  من  البيت  الحــــــــرام            الرحاب   بســــــــاطه   هذا 

 لنا  بحكمـــــــو  اعت ـــام  ـــــــر          الهادى  بم ـأوديعة  
 معنــــــا  ي دون  الســــالم    لمال ك    موكـــــــب         ومن   ا
 لما  أ مت  هنا   أ ــــــــــام     ونور  الم طفـــــــى          لم   

 ــــــراموال رام  من   ال ــــ  التها  الشــــــهير           يا   نو  خ
 فى  المجد  شــــاو    يــــرام   لحســــــين  مقامكــم          أخت  ا

 المرتجــــى  يوم   الزحـــــام         فى  شهر معــــراج   النبـــى  
 بادرت  هذا  الشهــــــــــر          معراجا  الى  دار  الســــــــالم 

 للمتقيــــــن علـــى الــدوام      وبقيت  أنت  منــــــــــار       
 الشـــم   تشـــرق من  ضيـا            ك  ثم  يحجبها  احتشــــــــام 
 نهدى   السالم  الى  الـــــــتى           من جدهــا  عر   الســــــالم 

 نهدى  التحية  فى  البدايـــــــه           والتحية  فى الختــــــــــام 
 م عليكم ورحمة هللا وبركاته ،والسال

 حسن  كامو  الملطاوى                                                  
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


